
1 
 

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 5/21 
 
 
 
Aika: 14.10.2021 klo 13.00–15.05 
Paikka: Teams 
 
Läsnä: 
Liikuntaseurat: Lehtoranta Petri, puheenjohtaja, Keski-Suomen Liikunta ry 
Vammaisjärjestöt: Ansio Liisa, sihteeri, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry 
Potilas- ja kansanterveysjärjestöt: Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri ry 
Päihdejärjestöt ja työvalmennus: Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö 
Työllisyysjärjestöt: Tuomi Paula, Visio säätiö 
Omaisjärjestöt: Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt: Sibomana Emmanuel, Paremmin Yhdessä ry 
Nuorisojärjestöt: Hännivirta Carita, Nuorten Suomi ry 
Kulttuurijärjestöt: Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry 
Lapsi- ja perhejärjestöt: Susanna Huovinen, Ensi- ja turvakoti ry 
Kriisityö- ja lähisuhdeväkivalta työ: Susanna Huovinen, Ensi- ja turvakoti ry 
Yhteistoimintajärjestöt/Järjestöareenan pj: Luoto Katariina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Keski-Suomen Liitto: vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho 
 
Kutsuttuina läsnä lisäksi:  
Arto Lampila, Keski-Suomen sote-uudistus 
Laura Meriluoto, Järjestöjen sote-muutostuki -hanke, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys 
Tiina Sivonen, yhdyspintajaoston järjestöedustaja, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
 
Poissa: 
Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen 
Kylätoiminta ja maaseudun kehittäminen: Tiina Seppälä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Susanna Mutanen 
 
 
 
1. Kuulumiset 

• Nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen verkosto on tavannut ensimmäisen kerran. Tapaaminen oli 
etäyhteydellä ja sen teemana oli erityisesti hyvinvointialueiden valmistelu. Katariina Luoto kertoi 
tilaisuudessa järjestörakenteista Keski-Suomessa. Palaute tapaamisesta oli positiivista ja kertoi, että 
verkosto on tarpeellinen. Seuraava tapaaminen aluevaalien jälkeen. 

• Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen tapaaminen tulossa marraskuun lopussa.  

• Vammaisjärjestöjen tapaaminen marraskuun alussa. Lisäksi vaikuttamistyötä VPL-kyydeistä ja 
yhdenvertaisuusasioissa.  

• Visio-säätiö saanut yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen. Onnea!  

• Työllisyyspalveluiden rakennemuutos on tulossa SOTE-uudistuksen jälkeen.  

• Kulttuurijärjestöjen kentällä aktiivista.  

• Jyväskylän kaupunki koonnut maahanmuuttaja-asioiden kumppanuuspöytää. Kumppanuuspöytä on 
tavannut yhden kerran ja uusi tapaaminen on tulossa. 

• Katariina Luoto kertoi terveisiä Järjestöareenan syksyn tapaamisesta. Ks. Yleisdiat muistion liitteenä 
sekä tarkemmin Järjestöareenan tapaamisen 17.9.2021 muistio Yhdistystorilla. 
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2. Järjestöt ja hyvinvointialueen valmistelu 
 
Katsaus valmisteluun Keski-Suomessa & keskustelua/ yhdyspintajaoston järjestöedustaja Tiina Sivonen 

 

• Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen alainen yhdyspintajaosto on 
aloittanut toimintansa:  
Yhdyspintajaosto tavannut kaksi kertaa. Tiina Sivonen on nostanut jaoston keskusteluun niitä 
kysymyksiä, joista kumppanuuspöydässä ja Järjestöareenan kokouksessa on noussut kysymyksiä ja 
huolta.  
 

• Järjestöjen edustus hyvinvointialuevalmistelun jaostoissa ja työryhmissä Keski-Suomessa: 
Hyvinvointialueen uudistus tehdään virkamiestyönä ja osittain virkavastuulla. Niihin osioihin, joissa 
on jo olemassa työryhmiä ja verkostoja esimerkiksi sote-uudistuksen tiimoilta, ei perusteta uusia 
työryhmiä. Hyvinvointi ja osallisuus poikkileikkaavat kaikkia jaostoja, joten yhdyspinnat-teema on 
läsnä kaikissa jaostoissa. Vaikka järjestöjen edustusta ei ole jaostoissa tai työryhmissä, täytyy 
järjestöjä kuitenkin kuulla niissä asioissa, jotka koskettavat järjestöjen työaloja.  
 

• Keskeisiä kysymyksiä, joita hyvinvointialueen valmistelussa täytyy ratkaista, ovat Järjestöareenan 
tapaamisessakin esiin tulleet kysymykset: Miten järjestöjen ja kuntien väliset sopimukset siirtyvät 
hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisiksi? Miten käy tilojen käytön ja järjestöavustusten? Entä 
miten tuetaan kuntia muutoksessa ja sen jälkeisessä järjestöyhteistyössä? 
 

• Syksyn aikana moni vielä keskeneräinen asia täsmentyy ja tarkentuu vielä. 
 

• Yhdyspintajaoston toiminta tänä syksynä:  
Tiina Sivonen jatkaa keskustelua järjestöyhteistyön rakenteesta yhdyspintajaostossa.  
Yhdyspintajaostossa on jo keskusteltu hyvinvointialueen ja järjestöjen tulevasta yhteistyöstä. Tällä 
hetkellä pohdittuja vaihtoehtoja:  

o järjestöneuvosto tai  
o järjestöjen ja hyvinvointialueen kumppanuuspöytä, joka muistuttaa järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytää.  
 

• Kansallisessa yhdyspintatyön valmistelutyöryhmässä alueilta esiin nousseita huolenaiheita: 
oppilashuolto, yhteinen johtaminen, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyö, sekä julkinen liikenne 
etenkin harvaan asutuilla alueilla. Myös tärkeä kysymys on, miten hyvinvointikertomustyö yhdistyy 
hyvinvointialueilla ja kunnissa. Kansalliseen työryhmään Keski-Suomen väliaikaisesta valmistelusta 
osallistuu yhdyspintajaoston puheenjohtaja Hanna Helaste. 
 
  

Arto Lampila Keski-Suomen sote-uudistuksesta täydensi Tiina Sivosen puheenvuoroa ja totesi, että 
kunnissa on paljon sellaista järjestöjen työhön liittyvää hiljaista tietoa, josta tietää enemmän vain se 
viranhaltija, jonka kanssa sopimukset on tehty. Tämä tieto pitää saada kerättyä ja hyvinvointialueen 
käyttöön. Lisäksi rakenneuudistushanke on loppumassa, mutta Tulevaisuuden sote -hankekokonaisuuteen 
rekrytoidaan paljon työntekijöitä. 
 
Katsaus soteuudistus-vaikuttamiseen ja järjestöedustuksen vaihtoehtoja/malleja / Järjestöjen sote-
muutostuki -hankkeen Laura Meriluoto 
 
Laura Meriluoto toimii Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeessa järjestöasiantuntijana. Hänen alueenaan 
ovat Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Ks. Laura Meriluodon esitys liitteenä. 
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Pohjois-Savo:  
 

• Pohjois-Savossa toimii järjestöneuvosto, jossa on edustus toimialakohtaisista verkostoista. 

• Järjestöillä ei ole edustusta hyvinvointialueen valmistelun jaostoihin, mutta järjestöjä on kutsuttu 
mukaan pientyöryhmiin.  

• Pientyöryhmien ja neuvoston lisäksi on SOTE-tapaamisia, joissa on virkamiehiä ja järjestöväkeä. 
SOTE-tapaamiset ovat kaikille avoimia.  

 
Pohjois-Karjala:  

• JANE eli järjestöasiain neuvottelukunta ja sen rinnalla Kumppanuuspöytä, joka keskittyy SOTE-
asioihin. Perusteilla hyvinvointialuevalmisteluun myös kumppanuusryhmä uuden 
kumppanuuspäällikön alle. 

 
Yleiskuva: 

• Joka puolella on nähty tärkeäksi, että järjestökenttä on mukana suunnittelussa.  

• Kumppanuuspöytien, neuvottelukuntien ja työryhmien taustalla on jokin laaja järjestörakenne, 
esim. maakuntaliiton hanke, sosiaaliturvayhdistys tms. Vahvoilla verkostojärjestöillä voi olla avusta 
käytettävissä verkostoitumiseen.  

 
 
3. Keskustelua ja visiointia kumppanuuspöydän tulevaisuuden roolista ja Keski-Suomen 

järjestörakenteista 
 
Keskustelussa esiin nousseita näkökulmia: 

• Tuleva hyvinvointialue on painottunut sote-asioihin, joten on tärkeää, että järjestöt ovat tiiviisti 
lähellä hyvinvointialuetta.  

• Rakenteen pitäisi olla hyvin selkeä ja yksinkertainen, joka hahmottuisi päättäjille helposti ja samaan 
aikaan järjestöille yksinkertainen osallistua.  

• Hyvinvointialueen valmistelussa pitää kirkastaa sitä, miksi järjestörakenne on tärkeä ja mikä tavoite 
kehittämistyöllä on. 

• Kenen ehdoilla järjestöyhteistyötä tehdään? Miten siirretään se hyvä, mitä nyt 
kumppanuuspöydällä on, uusiin malleihin?  

• Millaista vuoropuhelu järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä on: yhdensuuntaista kysymistä vai  
dialogista ja yhdessä keskustelua? 

• Kumppanuuspöytä on asiantuntijoiden yhteisö, joka on keskenään monella tavalla verkostoitunut, 
mutta myös ulospäin hyvä yhteistyökumppani eri toimialoilla. 

• Keskustelua pitää käydä myös poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.  

• Keskustelua varten meillä kumppanuuspöytänä pitäisi olla jokin yhteinen pohjaesitys.  
 
Kumppanuuspöydän VATE-työryhmän valmistelun pohjalta päätettiin järjestötiedotuksesta 
hyvinvointialueen valmistelulle ja kumppanuuspöydän asiantuntijalistauksesta. 
 

• Katariina esitteli edellisessä kokouksessa valitun VATE-työryhmän valmistelemaa kirjelmää VATEn 
valmistelijoille. Kirjelmä lähetetään myös poliittisille valmistelijoille. Kirjelmän oheen valmistellaan 
listausta järjestöjen henkilöstöistä, joita voi pyytää asiantuntijoiksi valmistelutyön eri vaiheisiin. 

• Työryhmä valmistelee kirjeen loppuun ja se välitetään vastaanottajille syysloman jälkeen. 
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Muut asiat 
 
Kevään tapaamisista ei ehditty keskustella. Ennen seuraavaa kokousta tehdään Doodle-kysely, jolla 
haarukoidaan sopivia tapaamisaikoja. 
 
 
Muistion kirjasi 
Liisa Ansio 


